
XConnector 

de verbindende factor met Exact 

Veel gegevens die in administratieve systemen ingevoerd worden, zijn reeds in andere    

administratieve systemen of bestanden voorhanden. Veelal is het complex om deze 

gegevens geautomatiseerd in te lezen en moet besloten worden een kostbare maatwerk 

oplossing te bouwen of deze gegevens handmatig in te voeren. 

De XConnector is het gereedschap om eenvoudig gegevens zodanig te formatteren dat 

deze middels de XML Server modules of Integration Services van Exact Globe Next®, en 

importfuncties of Web Services van Synergy Enterprise® ingelezen kunnen worden. 

Voordelen 

• Voorkomt dubbele invoer 
van gegevens 

• Korte inleerperiode voor 
medewerkers 

• Korte implementatietijd 

• Integratie met Exact Globe 
Next®/Synergy Enterprise® 

• Flexibiliteit 
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Snel van start 
De installatie van de XConnector is 
eenvoudig. Nadat de XConnector 
geïnstalleerd is kan begonnen worden met 
het aanpassen van voorgedefiniëerde 
importdefinitie(s). Als deze gereed is kan van 
een bronbestand al een XML-bestand 
gegeneerd worden, die direct ingelezen kan 
worden in een Exact Globe Next® / Synergy 
Enterprise®  

Geavanceerde functies 
De XConnector beschikt over functies om 
brongegevens te bewerken alvorens deze 
gegevens tot een XML-bestand te verwerken: 
 

• Samenvoegen van kolommen 

• Ophalen van gegevens uit Exact databases 
op basis van kenmerken in het 
bronbestand 

• Nul regels overslaan 

• Hercoderen unieke referenties op basis 
van gegevens in Exact database of een MS-
Access hercoderingstabel 

• If then constructies 

• MS-SQL Server views en stored procedures 
als gegevensbron 

Alles in Exact Globe Next®/Synergy 
Enterprise® 
Met de XConnector en XML-Server 
kunt u verschillende gegevens in Exact 
Globe Next® en Synergy Enterprise® 
inlezen: 

• Grootboekrekeningen 

• Relaties 

• Medewerkers 

• Artikelen 

• Stuklijsten 

• Projecten 

• Activa 

• Budgetten 

• Prijslijsten 

• Koersen 

• Verkoopfacturen 

• Verkooporders 

• Bestellingen 

• Financiële boekingen 

• Verzoeken 

• En eventueel andere gegevens op 
speciaal verzoek 

Slimme oplossingen 
De XConnector kan op verschillende 
fronten worden ingezet.  

• Data conversies tijdens een migratie 
naar Exact Globe Next® / Synergy 
Enterprise® 

• Gegevensuitwisseling tussen 
applicaties van derden met Exact 
Globe Next® / Synergy Enterprise®  

• Gegevens uitwisseling tussen 
verschillende Exact Globe Next® / 
Synergy Enterprise® administraties 

• Periodieke journaalposten in MS-
Excel exporteren naar Exact Globe 
Next® 

• In meerdere administratries met 
dezelfde basisvaluta in één 
handeling koersen inlezen   

Belangrijke eigenschappen  

• Vertaald MS-Excel, MS SQL 
Server views / stored 
procedures, CSV en ASCII 
bestanden naar XML-
bestanden ten behoeve 
van  Exact Globe Next®/  
Synergy Enterprise®  

• Gegevens ophalen uit SQL 
databases en in XML-
bestand opnemen 

• Volledig automatische 
import via MS-Taakplanner 
of MS-SQL Server taken 

• Ondersteund Integration 
Services en Web Services 

Explore-IT, 2019. Alle rechten voorbehouden. Alle hierin vermelde merk- en handelsnamen behoren toe aan respectievelijke eigenaren. 

Meer oplossingen 
De XConnector beschikt over vele 
mogelijkheden die ingezet kunnen worden 
bij het creëren van een verscheidenheid aan 
oplossingen, meer dan hier beschreven 
kunnen worden. Zoekt u een oplossing maar 
weet u niet zeker of de XConnector uitkomst 
kan bieden, neem dan contact op met 
Explore-IT of één van de partners. 

 

Wilt u de  XConnector aanschaffen , 

of heeft u ideeën of vragen, neem 

dan contact op met:  



Gebruiksvriendelijk 
Schermlay-out is eenvoudig en intuïtief, dit zorgt voor snelle 
acceptatie en voorkomt overbodige handelingen. 
 
De eindgebruiker wordt niet geconfronteerd met complexe 
handelingen zoals het maken van een importdefinitie.  
 
Import van gegevens in meerdere administraties. 
 
Mogelijkheid om direct gegevens in Exact Globe Next®/ 
Synergy Enterprise® te importeren.  
 

 
Importdefinities 
De importdefinitie templates maken onderdeel uit van de 
XConnector installatie. Deze templates dienen als basis voor 
uw definities en aangepast te worden aan de hand van het 
bronbestand/-systeem. 
 
Voor het aanpassen van de importdefinitie kan 
eenvoudigweg gebruik gemaakt worden van de kladblok 
functie van Microsoft®. 
 
Eénmaal gedefiniëerd en goed getest kan de importdefinitie 
worden vrijgegeven voor ingebruikname. 

 
 
Validatie door Exact Globe Next® / Synergy Enterprise® 
De XConnector maakt gebruik van de XML Server modules 
van Exact Globe Next®. Validatie van de gegevens gebeurd 
dan ook tijdens het importeren van de gegevens. De 
XConnector beschikt over mogelijkheden om voorafgaande 
aan de daadwerkelijke import een validatie uit te voeren op 
basisgegevens. 

XConnector 

XConnector Edities Bronze Silver Gold

sql source, 

automation

web, entity 

services

Data sources and target systems

Excel and CSV data sources

SQL data sources

Connect to Exact Globe import module

Connect to Synergy web service

Connect to Exact Globe entity service

Funtionality and automation

Split into multiple companies

Text modification functions

SQL data lookup and modification functions

Command line and scheduled import

E-mail notifications


